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Puheenjohtajan   terveiset

 

Aurinkoista kevään alkua kaikille tasapuolisesti, 

Koronaan liittyvä uutisointi hävisi melkein täysin kaikista mediosta, kun naapurimaamme lähti laajentamaan 
elintilaansa… Ennemmin lukisin vieläkin Covid- uutisointia kuin sotaa Ukrainasta, jos niistä toisen olemassaolon saisin 
valita.

Sen verran jo olemme nykytilanteessa oppineet elämään, että yhdistyksemme kevätkokouskin järjestettiin ihan 
perinteisesti läsnä ollen. Syyskokouksessa, viime vuoden puolella, tulin valituksi toiselle kaudelle puheenjohtajaksi, 
kunnia, josta jo läsnä olleita kiitinkin ja tässä vielä kiitän uudemman kerran. Kiitos.

Yhdistyksemme hallitus uusiutui myös samassa kokouksessa, kun hallituksemme sai peräti 3 uutta hallituksen jäsentä. 
Myös vapaa-aikajaoston vetovastuu vaihtui, kun Piia Hirvonen aloitti tehtävässä. Vielä kun vapaa-aikajaosto saisi 
suunnittelemansa toiminnan myös toteuttaa ilman koronasta johtuvia rajoituksia!

Kuten kaikki olettekin huomanneet, on tilanne työehtosopimusneuvotteluiden osalta täysin umpikujassa. Liittomme 
valitsema linja työtaisteluissa on toistaiseksi ollut kaupunki parit, koskien suurimpia kaupunkeja ja kohteissa kahden 
päivän lakot. Valtakunnallisia toimia ovat olleet vuoronvaihto- ja ylityökielto josta Avaintes on ollut toistaiseksi ulkona. 
Valtakunnansovittelijalta 30.3 tulleen sovinto ehdotuksen kaikki liitot tyrmäsivät kuten myös meidän edustajistomme. 
Seuraavaksi neuvottelusolmuja avaamaan alkaa sovitteluneuvottelukunta.

Hyvinvointialueemme valtuutetut valittiin alkuvuonna ja melkein samaan aikaan oli toisetkin merkittävät vaalit. 
Liittomme edustajistovaalit. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 30,90 % ja yhdistyksemme 33,1 %. Meillä 
yhdistyksessä oli kolme ehdokasta, Edo Pennings, Kati Pussinen ja allekirjoittanut, joista Katin kera tulimme valituiksi 
edustajistoon tulevalle kaudelle. Mielettömän iso kiitos kaikille äänioikeutensa käyttäneille. Itä-Suomen alueella on 
kaksi liiton hallituksen paikkaa, tätä kirjoittaessa ei valinnat ole vielä selvillä. 

Ps. Seuraathan kotisivujamme, jhl310.fi. Syksyllä juhlistamme yhdistyksemme 20- vuotis taivalta 23.10.2022.

Puheenjohtaja,

Toni Sorsa
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Pääluottamusmiehen  terveiset

Lunta, lunta ja lunta sitä on riittänyt. Suuret kiitokset heille, jotka ovat pitäneet latumme ja muut ulkoliikun-
tapaikat kunnossa. Lumi on katujen aurauksen ja kunnossapidon ammattilaiset laittanut vastaavasti miltei 
mahdottoman eteen. Resurssit eivät ole todellakaan ylimitoitettu ja silti homma on hoitunut. Kokonaisuute-
na tiet ovat pysyneet auki, pihat, leikkipuistot ja kiinteistöjen edustat hoidettuna. Kaikki valitettavasti eivät 
ymmärrä sitä, että kaikkialla ei voi olla auraamassa ja kolaamassa samaan aikaan. 
Koronan tuomat rajoitukset alkavat olla poistuneet ja sen osalta palataan uuteen normaaliin.
Valitettavasti saimme sodan tuoman mustan pilven sen hetkellisen valon pilkahduksen eteen. Sodan vaiku-
tukset alkavat näkyä myös osalla työpaikoistamme. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja muissa palveluissa 
valmistaudutaan pakolaisten vastaanottamiseen. Nyt olisi huomioitava riittävät resurssit myös avustajien, 
hoitajien ja ohjaajien osalta, että ryhmissä on turvallisia läsnäolevia aikuisia.
Kunta-alan sopimusneuvottelut menivät niin solmuun, että jouduimme turvautumaan ylityö- ja vuoronvaih-
tokieltoihin. Lakkojakin on ollut jo useammassa kaupungissa. Toistaiseksi Joensuu on välttänyt lakon, mut-
ta valmiutta on silti nostettu. Lakkoilu on aina äärimmäinen keino, mutta näin voimme tehdä monen työn 
näkyväksi. Kunta-alalla tehdään todella pienellä palkalla työtä työmäärään nähden. Meille ei jaeta joulubo-
nuksia eikä muita etuja, vaikka kuinka kovasti ahkeroisimme. Toivon todella, että saamme hyvän sopimuk-
sen aikaan ja työrauhan palautettua työpaikoille. 
Ay toimintaa yritetään kovasti työnantajan puolelta nujertamaan ja väitetään sen olevan esteenä työelämän 
muutokselle. Työelämä on muuttunut ja se tulee väistämättä muuttumaan, halusimme tai emme.  Itse näen 
ay toiminnan mahdollisuutena onnistua muutoksessa. Toki se vaatii myös meiltä liitoilta sitä katsetta eteen-
päin ja miettimällä ratkaisuja ennemminkin, kun käyttää energiaa muutoksen vastustamiseen. En missään 
nimessä tarkoita, että tulisi antaa työnantajan viedä meitä, kun pässiä narussa ja vyötämme kiristäen.
Ammattiliittomme kehittäminen ja ay toiminnan tulevaisuus kiinnostaa minua. Lähdin ehdolle liittomme 
edustajistovaaleihin. Sain huikean kannatuksen ja tulin valituksi. Työ edustajistossa alkaa kesäkuussa ja 
kestää viisi vuotta.  Vielä kerran lämmin kiitos kaikille äänestäjille ja leppoisaa kesää.    

Kati

Kati
050 380 2408

Toni
050 311 2677

Titta
013 330 4230
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Hei kaikki JHL 310 jäsenet.

Minä olen Piia Hirvonen ja toimin nyt uutena vapaa-aikajaoston vetäjänä tällä 2 vuotis-
kaudella. Olen nyt toista toimintakautta hallituksen jäsenenä. Työskentelen kokkina Pataluodon 
koulunkeittiöllä Polkassa. 

Nyt olisi tarkoitus saada käyntiin vapaa-aikajaoston toimintaa kahden hiljaisen korona vuoden 
jälkeen. Tälle vuodelle on jo laadittu alustava toiminta suunnitelma edellisen jaoston toimesta 
jota olemme nyt lähteneet toteuttamaan ja olemme parhaamme mukaan yrittäneet saada 
siihen mukaan jo jotain uutta. Keväälle olisi tarkoitus järjestää jo perinteeksi muodostunut 
onkitapahtuma ja kesämatkaksi olemme varanneet jäsenillemme Ahvenanmaan matkan, jonka 
mainoksen löydätkin myös tästä lehdestä.

Mutta nyt tarvitsisimme teidänkin apua, teemme vielä tässä tämän vuoden aikana kyselyn mitä 
te haluaisitte että järjestäisimme jäsenistölle. Uudet raikkaat ideat olisivat nyt tarpeen.

Ystävällisin tervein

Piia Hirvonen 

Vapaa-aikajaosto 310

VAPAA-AIKAJAOSTON KUULUMISIA..
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Matkat ja  tapahtumat

Matka alkaa to 30.6. ja kotiinpäin lähdetään 2.7.2022, 
sisältäen edestakaiset kuljetukset ja yöpyminen Turussa 
S-hotellli Kupittaa ja Maarianhaminassa   hotelli Park 
Alandiassa.
Laivamatkat kansipaikoin Viking Glorylla. Jäsenhinta 
100 eur. Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Piia Hirvoselta puh. 050- 598 3279 klo 15 jälk.
Ilmoittaudu viim. 21.5.

Ulkoilua ja ongintaa Utran saares-
sa su 29.5. klo 11.00- 13.00
Tarjolla kahvia, mehua ja pientä 
purtavaa
Onkikilpailuun osallistujille  
palkinnot!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Piia Hirvonen 27.5. asti
puh. 050- 598 3279  klo 15 jälk. 
sekä yhdistyksen nettisivujen 
kautta.
Tervetuloa!

Kesämatka Ahvenanmaalle....

Kesämatka Ahvenanmaalle maksetaan heti ilmoittau-
tumisen jälkeen 
yhdistyksen tilille 
FI85 8000 1270 8932 34. 



P o l k k a 
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Hyvinvointituet, lehtituki  ja uintiviikot

       Uintiviikot  joka vuosi
vkot 10 ja 43 ( pysyvät samoina joka vuosi)

Jäsenille ilmainen uinti ja/tai kuntosaliviik-
ko Rantakylän ja Vesikon (Joensuu) sekä 
Outokummun uimahalleissa. Jäsenkortti 
mukaan! Uimassa/kuntosalilla voi käydä 

joka päivä viikon aikana.

Jäsenten työväenlehti tilauk-
sia tuetaan 10eur/jäsen.

  ( Viikko Pohjois-Karjala, 
Demokraatti ja Kansan Uuti-

set.)
Muista ilmoittaa jäsenyytesi leh-

delle itse!

Hyvinvointituki vuonna 2022 on 50 €/jäsen yhden kerran vuodessa kulttuuri-/ liikuntatapahtu-
maan (mm. konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput) tai harras-
tustoiminnan kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan. (Kuitti/kuitit maksuista ja 
tilinumero taloudenhoitajalle)
Eli vuonna 2022 voit hakea tukea pelkästään harrastustoimintaan tai kulttuuriin/liikuntaan tai sit-
ten molempiin yhdessä tuon 50 euron verran.

Tärkeää on että tuki (50€) haetaan kerralla!  Vain yksi maksutapahtuma / jäsen / vuosi. Eli jos haet 
tukea keväällä vaikka 38 euroa niin sinulta jää silloin 12 euroa tukea saamatta! Säilytä ja kerää 
kuitteja tuon 50 euron edestä ja lähetä ne sitten taloudenhoitajalle kerralla. Maksuissa on n. 1-1,5 
kuukauden viive eli kun laitat hakemuksen niin siihen ei välttämättä heti reagoida. Sähköpostilla 
tulleisiin hakemuksiin vastataan silloin, kun ehdin tulostamaan ne paperille. Muistakaa aina liittää 
nimi, puhelinnumero ja tilinumero IBAN muodossa hakemukseen.Tuki on henkilökohtainen eli 
samaan elokuvanäytökseen hyväksytään vain yksi lippu. Jos käyt keilaamassa kaverin kanssa niin 
vain yhden kenkien vuokra hyväksytään.
Toimita hakemus postitse osoitteella:

JHL 310
taloudenhoitaja
Torikatu 17
80100 Joensuu

tai jättämällä hakemus yhdistyksen toimiston oven postiluukusta.
Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla liitteineen osoitteeseen: juha.vetola (at) meita.fi
Huom! hakemuksia ei JHL:n Itä-Suomen aluetoimistolle Yläsatamakadulle!



Luottamusmiehet KVTES

OTA TALTEEN!

KVTES/TS  2022-2023

JOENSUUN KAUPUNKI
Jollei toisin mainita sähköposti 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Pääluottamusmies
Kati Pussinen  050 380 2408
Varapääluottamusmies
Miia Oksman   050 576 8972

KIRJASTO-JA TOIMISTOALA SEKÄ 
NUORISOTOIMI
Miia Oksman    050 576 8972
Noora Tervola (vara)           050 315 6594

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
Tarja Rummukainen            050 433 6204
tarja.rummukainen@edu.joensuu.fi

PÄIVÄHOITO
Päivi Pehkonen              050 573 7037

PERHEPÄIVÄHOITAJAT
Terhi Madekivi          040 731 8788
Susanna Laakkonen  (vara)   050 337 8240                

TILAKESKUS JA LIIKUNTA
Olli Kinnunen                      050  538 4091
Jani Piiroinen (vara)            044 989 4590

KATUJEN HOITO JA  RAKENNUS
Tomi Sairanen                     050 406 6979
Petri Simonen  (vara)          050 353 1424

JOENSUUN VESI
Miikka Iskala                        050 543 6399
Mika Tahvanainen ( vara)    050 585 9135

 

MUUT TYÖNANTAJAT 2022

SIUN SOTE KY 
Luottamusmies 
Joensuun yhteistoiminta-alue
Titta Pyykkö               013 330 4230
titta.pyykko@siunsote.fi
(annukka.hiltunen@siunsote.fi
3.6.2022 saakka)
 

OPISKELIJA-ASUNNOT OY 
JOENSUUN ELLI
Reijo Tanskanen   050 431 0957
reijo.tanskanen@joensuunelli.fi
Kari Palviainen (vara)   050 037 2414
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Yhdistyksellämme on erilaisia jäsenetuja, niistä tarkemmin nettisivuilla
www.jhl310.fi



  2022 JHL 310 hallitus

HALLITUKSEN JÄSENET
Toni Sorsa                           

Miia Oksman                

Titta Pyykkö  

  
Piia Hirvonen

Satu Ikonen

Miikka Iskala

Tarmo Kainulainen

Natalia Kisko

Rauni Leskinen

Edo Pennings

Kati Pussinen

Tomi Sairanen

Juha Vetola

VARAJÄSENET

Terhi Madekivi

Terttu Pönkä

Tuula Sormunen

TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Toni Sorsa               050 338 7465
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Varapuheenjohtaja
Miia Oksman     050 019 2215
miia.oksman@joensuu.fi

Sihteeri/kokousvastaava
Titta Pyykkö     050 431 7454
titta.pyykko@gmail.com

Jäsenasiainhoitaja/ opintosihteeri
Tiina Ojala  040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Taloudenhoitaja ja atk-vastaava
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Tiedotussihteeri
Satu Ikonen          040 177 2071
satuja68@gmail.com

Vapaa-aikavastaava
Piia Hirvonen      050 598 3279 
piiamalinen@gmail.com
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Kuvassa kaunis alppiruusu 
kukinto parhaimmillaan 
alkukesällä Joensuun Vainon-
niemessä.



OTA TALTEEN     
tämän sivun aukeama!

JAOSTOT JA NIIDEN 
YHTEYSHENKILÖT
jollei toisin mainita sähköposti 
etunimi.sukunimi@joensuu.fi

Ateriapalvelualan jaosto
Satu Ikonen      040 177 2071
satu.ikonen@polkkaoy.fi

Avainta-sopimusalajaosto
Toni Sorsa      050 311 2677
toni.sorsa@polkkaoy.fi

KVTES/TS -sopimusalajaosto
Kati Pussinen  050 380 2408
kati.pussinen@joensuu.fi

Eläkeläisjaosto
Leena Turunen  050 308 5397
leenaturu@gmail.com

Kirjasto- ja toimistoalan jaosto
Tuula Laaksonen  050 406 5992
tuula.laaksonen@joensuu.fi

Koulunkäynninohjaajien jaosto
Tarja Rummukainen  050 433 6204
tarja.rummukainen@edu.joensuu.fi

Kunniajäsenjaosto
Raimo Pennanen  050 535 4276
r.h.pennanen@gmail.com

Maahanmuuttajien jaosto
Edo Pennings                     041 491 1442
pelimannipennings@gmail.com

Perhepäivähoitajien jaosto
Terhi Madekivi  040 731 8788
terhi.madekivi@joensuu.fi

Päivähoitoalan jaosto
Kati Pussinen  044 587 7722
kati.pussinen@joensuu.fi
 
Siun sotejaosto
Titta Pyykkö  013 330 4230
titta.pyykko@siunsote.fi

Tiedotusjaosto
Satu Ikonen         040 177 2071
satuja68@gmail.com

Tietotekniikka-alan jaosto
Juha Vetola          040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Vapaa-aikajaosto
Piia Hirvonen          050 598 3279
piiamalinen@gmail.com

Työsuojelujaosto
Juha Vetola                         040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Jäsenlehti seutunen on luettavissa 

myös yhdistyksen nettisivuilla

www.jh
l310.fi
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toimijat ja jaostojen vetäjät



AVAINTA TES 2022

POLKKA OY 
Jollei toisin mainita sähköposti
etunimi.sukunimi@polkkaoy.fi

Pääluottamusmies
Toni Sorsa  050 311 2677

Varapääluottamusmies/Puhtauspalveluala
Maire Saukkonen          050 337 8263
  
Ateriapalvelu
Satu Ikonen   040 177 2071

MEIDÄN IT JA TALOUS OY /
EFETTA OY
Pääluottamusmies
Juha Vetola                      040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

 
SAKUPE OY JOENSUU
Luottamusmies
Juha Rautavuori-Surakka  044 471 7120
juha.rautavuori-surakka@sakupe.fi

WWW.jhl310.fi
Joensuun seudun JHL ry osasto 310

Torikatu 17, 80100 Joensuu

KIRKON SOPIMUS 
JOENSUUN EV.LUT. 
SEURAKUNTA 2022
Pasi Turunen  050 565 1717
pasi.turunen@evl.fi

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
Polkka oy
Toni Sorsa      050 311 2677
toni.sorsa@polkkaoy.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tiina Ojala (1.vara tsv) 040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi

Meidän IT ja talous Oy/ Efetta Oy
(Pohjois-Karjalan alue)
Juha Vetola  040 767 7422
juha.vetola@meita.fi

Joensuun kaupunki/Konserni-,hyvinvoinnin 
edistämisen-ja kulttuuripalvelut 2022-2025
Miia Oksman                      050 576 8972
miia.oksman@ joensuu.fi

Kaupunkiympäristö-,Joensuun vesi ja liikunta-
palvelut  2022- 2025
Tarmo Kainulainen  1.vara  050 431 2573
tarmo.kainulainen@joensuu.fi

Sakupe oy
Juha Rautavuori-Surakka    044 471 7120
juha.rautavuori-surakka@sakupe.fi
Katri Kovero  1.vara              044 717 8060
katri@kovero@sakupe.fi

Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus
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Luottamusmiehet AVAINTA  
ja kirkon sopimus

           Kelokolo, yhdistyksen kesämökki
Eläkeläisjaosto ja TSL toiminta

Hyvä yhdistyksemme eläkeläisjäsen

Vaikka matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle päättyy täytetty-
äsi 70-vuotta niin ehdottomasti kannattaa pitää JHL:n jäsenyys voimassa. Vakuutusten päätyttyä jäsen-
maksu laskee 60 euroon vuodessa ja tällä saat kaikki yhdistyksemme jäsenedut, jota löydät tämän lehden 
sivulta 6. Lisäksi yhdistys järjestää matkoja, retkiä, tapahtumia, joihin saat yhdistyksen tuen. Yhdistyksen 
etujen lisäksi jäsenyydellä saa myös kaikki muut liiton jäsenedut vakuutuksia lukuun ottamatta (mm jäsen-
lehti Motiivin). Lisäksi jäsenenä pääset osallistumaan TSL:n toimintaan ja retkiin edullisemmalla hinnalla. 
TSL:n esittely sivun alaosassa.
Alle 70-vuotiaan eläkeläisen jäsenmaksu on 96 euroa vuodessa ja siihen sisältyy myös matkustajavakuu-
tus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle ja kaikki yllä mainitut liiton ja yhdistyksen 
jäsenedut.
Lisäksi yhdistyksessämme toimii eläkeläisjaosto, joka kokoontuu n.6 kertaa vuodessa mm. kahvittelun 
merkeissä. Pääset tapaamaan muita yhdistyksemme eläkeläisiä rennon jutustelun lomassa. Kokoontu-
misista ilmoitamme yhdistyksemme nettisivuilla sekä Leena Turusen ylläpitämässä WhatsApp-ryhmässä 
joten halutessasi voit ilmoittaa puhelinnumerosi hänelle p.050 308 5397.
Mikäli olet kiinnostunut muustakin joensuulaisesta eläkeläistoiminnasta kannattaa tutustua Joensuun julki-
sen alan eläkeläiset  JAE Ry:n toimintaan, jonka tarkoituksena on tuoda iloa, virkistystä kuin toimintaakin 
meidän ikääntyvien ihmisten jokapäiväiseen elämään. Yhdistyksemme toimii monella eri taholla tarjoten 
jäsenilleen elämyksiä, yhdessä tekemistä ja virkistystä liikunnan, yhteisten retkien ja matkojen sekä 
monenlaisten ja monipuolisten tapahtumien parissa.
Tarkempaa tietoa yhdistyksen puheenjohtaja Leena Turuselta p. 050 308 5397
 tai  https://www.keloliitto.fi/yhdistykset/joensuu/

TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ry kuuluu vapaan sivistystyön kenttään, toimii samoissa 
puitteissa kuin Joensuun seudun kansalaisopisto. Opintojärjestö on yhdistysten yhdistys eli jäsenemme 
ovat SDP:n puolueosastoja, ammattiosastoja sekä niiden kattojärjestöjä.
 Opintojärjestöön kuuluu myös muita yksittäisiä järjestöjä sekä sääntömuutoksen jälkeen myös yksittäi-
siä kannattajajäseniä. Opintojärjestön toimialueena on Joensuun seutu, Kontiolahti ja Liperi.

Opintojärjestö tuottaa kulttuuritapahtumia (mm. erilaiset konsertti- ja teatterimatkat sekä taidenäyttelyt, 
jne.). Järjestämme liikunnan ja kädentaitojen kursseja (mm. taiji, ulkoiluretket, taulujen maalauskursse-
ja, makrame-punontaa, rottinki- ja kahvipussikursseja, jne.), tietotekniikkakoulutusta sekä keskusteluti-
laisuuksia yhteiskunnallista aiheista. Syksyisin järjestämme TSL-viikon aina eri teemoilla. Ensi syksynä 
teemana on ”Taide ja ympäristö”.

Tilaisuudet ja kurssit järjestetään matalalla kynnyksellä, jolloin kurssihinta ei muodostu kohtuuttomaksi. 
Koulutustilaisuuksien kustannuksiin saamme valtionosuutta noin puolet kustannuksista, jolloin kurssi-
maksu kattaa toisen puolen kustannuksista. Olemme siis voittoatuottamaton yleishyödyllinen yhdistys, 
joka tuottaa hyvinvointia jäsenistölleen.
Otamme mielellämme vastaan yhdistysten toiveita kursseista ja tilaisuuksista, joita voisimme järjestää 
yhdessä kaikkien meidän iloksi ja yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitämiseksi.

Opintojärjestön sihteeri on Auli Turunen ja hänet tavoittaa p. 044 297 3861 tai tsljoensuu@gmail.com
Kotisivumme https://www.jelli.fi/toimija/tsl/ ja https://www.facebook.com/joensuutsl
Tapaamisiin tilaisuuksissa ja kursseilla!

                                                            Arja Puoskari
                           TSL:n Joensuun seudun opintojärjestö ry, puheenjohtaja
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Kesäpaikkamme Kelokolo
Varauksia vastaanottaa 16.5. alkaen Kati Pussinen 044 587 7722.
Varausten vastaanotto ainoastaan puhelimitse arkisin klo 17–19 välisenä 
aikana. VASTAAJA-TAI TEKSTIVIESTILLÄ VUOROA EI VOI VARATA!!
Jäsenet voi vuokrata Pielisen rannalla ole-
vaa kesämökkiä Kelokoloa 26.5.–23.10.2022 
välisenä aikana.

Varausajat ja hinnat ovat
su–ti 35 €, ti–to 35 €, pe–su 60€
Varausaika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.

Ensisijaisesti ovat varausvuorossa ne yhdistyk-
sen jäsenet, jotka eivät ole saaneet
varausta kesä-, heinä- ja elokuussa 2021.
23.5. jälkeen voivat varauksia tehdä myös ke-
säkaudella 2021 vuoron saaneet, mikäli vapaita 
vuoroja on jäljellä.

Viime vuonna lokakuussa vuoron saaneet voivat 
varata tänä vuonna vuoron ensimmäisten joukos-
sa eli voivat soittaa 16.5. alkaen.
Yhdistyksen jaostoilla ja työporukoilla on 
mahdollisuus varata Kelokoloa veloituksetta 
torstaisin klo 14 alkaen.
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Lemmikit ovat sallittuja Kelokololla. 
Huomioithan allergiat ja siisteyden myös 
ulkona.

Juhannuksen aikaan Kelokoloa voi vuokrata 23.–26.6.2022 väliseksi ajaksi hintaan 150 €. 
Juhannuksen vuokratauko on viisi vuotta.

Juhannuksen varaus on tehtävä ma 30.5. mennessä. Jos juhannuksen ajalle on useampi 
varaus, yhdistys arpoo vuoron saajan.
Varausmaksu maksetaan seitsemän vuorokautta ennen varausta yhdistyksen tilille 
FI85 8000 1270 8932 34. 

Varausmaksu palautetaan pyynnöstä, mikäli vuoro perutaan vähintään 14 vrk:ta ennen 
vuoron alkamista. Myöhemmin tehdyn peruutuksen maksu palautetaan, mikäli perutulle 
vuorolle saadaan toinen käyttäjä. 

Peruuntuneista vuoroista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla.
Kelokolon varustukseen kuuluu mm. sähkö, vesi, astiat, jääkaappi, sähköuuni, mikro, 
televisio, vene, kahdet aikuisten ja kahdet lasten pelastusliivit.
Alakerrassa on keittiö- ja oleskelutila. Yläkerrassa kaksi pientä makuuhuonetta ja iso oles-
kelutila. Peitot, tyynyt, WC- ja talouspaperi ja tiskiaine eivät kuulu varustukseen.

Mökillä ollessa tulee noudattaa normaaleja käytössääntöjä, joilla taataan
hyvät välit myös mökkinaapureihin. Vältä melua klo 22–07 välisenä aikana.

Kelokolon säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sekä mökiltä.
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Kesäpaikkamme Kelokolo
Kelokolon kesä 2022...

Lumisen talven jälkeen saapuu jälleen kesä ja aika on suunnata katseet Kelokololle.

Viime vuonna Kelokololla tehtiin turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen tähtääviä perusparannuksia, joista 
te jäsenet pääsette nauttimaan nyt tulevana kesänä. Alakertaan uusittiin patterit ja yläkertaan hankittiin 
lisälämmittimiä, jotta viileimmilläkin keleillä tarkenee nukkua. Pihaan ja rantaan vievien portaiden viereen 
asennettiin valoja. Tulevan syksyn suunnitelmissa on portaiden uusiminen.

Kiitos teille kaikille Kelokololla yöpyneille siitä, että piditte osaltanne hyvää huolta mökistä ja jätitte sen 
siistiin kuntoon seuraaville vuokralaisille! Tahtoisin kuitenkin muistuttaa teitä seuraavista asioista:

- Muista tarkistaa lähtiessäsi, että olet pakannut omat tavarasi myös kotimatkalle!

- Vie mennessäsi myös elintarvikkeet. Älä jätä kaappeihin kahvia, sokeria yms

- Jos mökillä menee jotain rikki tai katoaa (esim. veneentulppa, kaukosäädin jne..), niin laita mi-
nulle tekstiviesti nro: 050-431 7454. Kelokolon huoltopäivä on pääsääntöisesti torstai ja käyn siellä 
kesän aikana 2-3:n viikon välein, joten viestivihko ei minua heti tavoita.

Pyynnöstänne pidensimme viime vuonna varausaikaa syysloman loppuun ja näin teimme myös tänä 
vuonna. Te syksystä nautiskelijat täytitte mukavasti varauskalenteria! Viereiseltä sivulta löytyy tutut ohjeet 
ja päivämäärät tulevan kesäkauden varauksille.

Mukavaa mökkikesää meille kaikille!

Titta
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Jäsenasioita...
Asiaa jäsenyydestä sekä koulutuksista!

Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla, jotta saat sinua koskevat viestit. Jäsenyyden sekä jäsenmaksutietojen täytyy olla ajan 
tasalla, jotta jäsenkorttisi olisi voimassa. Mikäli yhteystietosi, ammattinimikkeesi tai työsuhdetietosi ovat muuttuneet, niin 
ne voit päivittää kirjautumalla JHL:n verkkosivuilta www.jhl.fi OmaJHL palveluun. Siellä voit myös maksaa jäsenmaksusi tai 
ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta ja tilata maksuttoman kalenterin. Siellä voit lukea myös kaikki JHL:ltä sinulle saapuneet 
sähköpostiviestit. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä niin selvitellään asiaa yhdessä. Ilman kirjautumistakin 
voit JHL:n verkkosivuilla jäsenpalvelun yhteydenottolomakkeella ilmoittaa mm. jäsenmaksuvapautuksesta, eläköitymisestä 
ja yhteystietojen muuttumisesta sekä tilata maksuviitteitä, uuden jäsenkortin tai tilata jäsenmaksun esitäytetyn 
perintäsopimuksen.  Jäsenmaksun perintä kannattaa hoitaa työantajaperinnällä, jolloin tieto jäsenyydestäsi tavoittaa 
varmasti myös työpaikkasi luottamusmiehen. Ammattiliiton jäsenenä saat aina apua työpaikkasi luottamusmieheltä.

Perintäsopimuksella valtuutat työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Voit myös tulostaa jäsenmaksun 
perintäsopimuksen ja toimittaa lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna työnantajasi palkanlaskentaan ja palkanlaskija 
lähettää lomakkeesta kopion liittoon. 

Jäsenmaksu työssä käyvälle on prosentin (1 %) palkasta. Hinta sisältää kattavan edunvalvonnan ja työttömyysturvan. 
Minimijäsenmaksu ja ammattia harjoittavien jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa, eli 96 euroa vuodessa. 
Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta 
jäsenmaksuvapautukseen, olet alle 70-vuotias ja eläkkeellä, pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä, ulkomailla, työlomalla, 
virkavapaalla, au pairina, suorittamassa vapausrangaistusta, ”omalla lomalla”, omaishoitajana, vuorotteluvapaalla ja et saa 
työttömyyskassalta korvausta ja ei muita tuloja. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa, 
eli 60 euroa vuodessa. Eläkeläisjäsenet ja muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun 
neljännesvuosittain. Jäsenmaksuvapautukseen olet oikeutettu, jos sinulla ei ole ansiotuloja eikä oikeutta työttömyyskassan 
maksamaan etuuteen ja olet: eläkelainsäädännössä tarkoitetulla osatyökyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutusrahalla, 
kuntoutustuella, perhevapaalla, palkattomalla sairauslomalla, opiskelemassa, suorittamassa asevelvollisuutta, asepalvelusta 
tai siviilipalvelua, työttömänä etkä saa liiton työttömyyskassan ansiopäivärahaa, mutta saat sitä Kelalta, tai olet 
ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. 

Kaikki jäsenet, myös eläkkeellä olevat jäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin, ainoastaan matkustajavakuutus ja 
vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei koske yli 70- vuotiaita jäseniä.

JHL:n työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, miten menettelet, jos joudut työttömäksi :

https://tyottomyyskassa.jhl.fi

JHL tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille jäsenilleen. Tarjolla olevat kurssit on koottu koulutuskalenteriin, jonka löydät 
sekä liiton että yhdistyksemme kotisivuilta www.jhl.fi/koulutus  www.jhl310.fi/koulutus  Kaikille jäsenille suunnattuja 
kursseja ovat muun muassa: edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssit, useat verkkokurssit, uusille jäsenille 
tarkoitetut, teemoitetut JHL tutuksi -kurssit ja ammatilliset opintopäivät. Voit ilmoittautua kursseille omaJHL:ssa.  Mikäli 
työnantaja ei maksa koulutustasi, osallistumismaksun maksaja ja laskutusosoite on selvitettävä ennen opintopäiville tai 
kurssille hakeutumista opintosihteeriltä. Kurssin jälkeen muista toimittaa kurssitodistus ja IBAN-muotoinen tilinumerosi 
yhdistyksemme kotisivuilla olevalla lomakkeella mahdollisen osapäivärahan maksua varten.

Kaikissa jäsen- ja koulutusasioissa voit olla yhteydessä minuun.

Aurinkoa kevääseen! 

Yhteistyöterveisin

Tiina Ojala

Jäsenasiainhoitaja/opintosihteeri 
040 550 8190, tiina.ojala (at) pohjois-karjala.fi
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Ammattina puistotyöntekijä

Kevättervehdys kaikille!                                                                                                               

Olen Pirjo Auvinen, 62-vuotias puutarhuri. Työskentelen Joensuun kaupungilla Puistojenhoitoyksikössä.

Työhöni kuuluu talvisin torialueen käsilumitöitä, hiekoitusta ja puhtaanapitoa. Myös bussipysäkit Koskikadun

varressa saavat saman käsittelyn. Vapaudenpuiston puhtaanapito ja WC:n lumityöt kuuluvat myös minulle 

ja työparilleni Leena Tarnaselle. Lisäksi huolehdimme yhden leikkipaikan talvitöistä. Syystalvella teimme 

kesäkukkasuunnitelman kesälle 2023. Tilaamme talven aikana mullat, lannoitteet, havukasvit ja perennat.

Ne ovat sitten keväällä valmiina, kun tositoimet alkavat. Orvokit tilasimme tälle keväälle viikolle 17. Vähän jännittää 

sulavatko lumet siihen mennessä. Kesäkukat tulevat 4:ssä erässä: ensimmäinen 23.5. ja viimeinen 8.6.

Isojen kukkaryhmien istutukseen saamme apua muista puistojen tukikohdista. Meille tulee toukokuun alkupuolella

kausityöntekijä avuksi hoitotyöhön. Hän työskentelee kanssamme lokakuun puoliväliin, kunnes viimeisetkin 

kukat on raivattu talven alta. Kukkienhoito sisältää kastelua, lannoitusta, nyppimistä, kitkemistä ja 

paikkausistutusta. Varaudumme ilkivaltaan ja muihin tuhoihin paikkataimilla ( 5-10 % kokonaismäärästä ).

Kastelussa meillä on apuna kastelutraktori. Kuljettajalle teemme listat kasteltavista kukista, puista ja pensaista.

Tulevalle kesälle olemme tilanneet n. 7900 kukkaa ja 68 isoa amppelia kävelykadulle. Kun ne vielä istutetaan eri

puolille kaupunkia, niin puuhaa riittää ihan mukavasti. Jos emme keväällä pääse ajoissa kevättöihin (roudan vuoksi),

niin keräämme roskia katujen varsilta. Jos taas syksyllä lumentulo antaa odottaa itseään, niin haravoimme

lehtiä leikkipaikoilla ja katujen viheralueilla. Pidän työstäni, aina on tekemistä ja meillä on hyvä työyhteisö. 

Toivon jaksavani tässä työssä eläkkeelle asti ( 1.10.2023 ). 

Kuvassa Pirjo Auvinen 
työssään Joensun keskustan 
alueella.
Kuva otettu 1.4.2022
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